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Helyben : egész évre 8 K 
félévre4 K, negyedévre2K 

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre 6 K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

M e g j e g y z é s e i ! . 
A most kezdődő új hal éves 

ciklus Szentes város életének egyik 
legsajátságosabb korszaka lesz/ A 
jövendőért való munkálkodás fo 
kozott tevékenységet"; de egyúttal 
fokozott felelősséget is követel a 
város elöljáróságától és képviselő-
testületétől egyaránt, viszont a 
megalkotandó új, városi törvény, 
amelynek lényegéről még keveset, 
mondhatni épen semmit sem tu-
dunk, egész új irányt szabhat min-
den törekvéseinknek, minden mun-
kálkodásunknak, mert ha hinnünk 
lehet az új városi törvény felől 
szállingózó egyes híreknek/ akkor 
Szentes valamivel kiterjedettebb, 
önkormányzatot kap az eddiginél s 
úgy lehet, hogy ez a kiterjedtebb 
önkormányzal újabb olyan köte-
lezettségeket is jelent, amelyekkel 
ma nem számolhatunk. 

Ezekről a dolgokról Írnunk 
azonban ma, még teljességgel fö-
lösleges és tárgytalnn, nem is cél 
fejtegetéseinkbe belevonni ismeret-
len dolgokat, feladatunk az, hogy a 
meglevő dolgokról tárgyaljunk és 
mint cikkünk címe is mondja, meg-
jegyzést tegyünk egy és más kér-
désekre. 

Nagy általánosságban abból in-
dúlunk ki, hogy a magunk áldoza-
tai olyan jelentékeny mértékben 
igénybe vesznek bennünket, hogy 
szinte aggodalommal kell gondol-
nunk minden olyan kérdésre, amely 
esetleg ujabb terhet jelent, illetve 
minden lépésünknél a pénzkérdés 
nyomul előtérbe és az okszerű és 
helyes költekezés mellell a legszor-
gosabb pedanteriával kell takaré-
koskodnunk mindenütt, ahol csak 
lehet. 

nz a körülmény indit bennün-
ket arra, hogy fontolóra tegyük és 
vegyük azt az igen-igen nagy hord-
erejű kérdést, vajon hol és miben 
lehetne közjövedelmeinket fokozni 
sérelem nélkül, hol és miból le-
hetne több jövedelmet teremtenünk 

hogy a város közönségének 
közterhei ne szaporodjanak. De nem 
szabad figyelmen kivül hagynunk 
azt sem, hogy volnának bizonyos 
belterjes, csekély költségű olyan 
beruházások is, amelyek rövid időn 
belül fokozhatnák a város jövedel-
meit. 

Mi nem titkoltuk el soha, hogy 
a város közjövedelmeinek fokozá-
sánál legelső tekintetre is csorda-

járás felé fordulunk, A kérdés so-
kak előtt ellenszenves ugyan, de 
nem tehetünk róla, kézzel foghatóbb 
és könnyebb dolgot nem találunk 
közjövedelmeink fokozására, mint 
a csordajárás teljes megszüntetését. 
Ebben a percben talán nem idő-
s/erű ez. a kérdés, de jó felszínen 
tartani az>rt, mert lassanként meg-
érik ez a gondolat teljesen. A mi 
csordajárásunk nem közlegelő, ér-
tékes földdarab, amely jövedelmez-
hetne, ma pedig határozottan defi-
citet jelent. Azok a remények, hogy 
meg fog szaporodni a kihajtott te-
henek száma, évről-évre csalódást 
jelentenek, mert a csordajárás év-
ről-évre kevesebb-kevesebb jószá-
got váltanak ki a föntartási költség 
pedig nem apad, hanem szaporodik. 

Itt van a Kurcai halászok kér-
dése, amely jelentékeny jövedelmet 
ad ugyan, de egész bizonyos, hogy 
helyesebb és rendszeresebb kezdés 
mellett többet t produkálhatna. 
Olyan kérdés ez, amely megérné 
a vele való foglalkozást s bizonyára 
fölös jövedelemmel térítené meg a 
befektett tőkét, illetve dúsan ka-
matoztatná azt. 

Itt a város kertészete. Egy 
üzlet, amely rendszerint jövedel-
mezni szokott és amely mi nálunk 
stagnál olyan kérdés pedig az is, 
amellyel foglalkozni kellene. Elvi-
tathatatlanul nagy érdeke a város 
közönségének, hogy a város maga 
neveljen és adjon jó facsemetéket, 
mert hiszen nagyon messze vagyunk 
még attól, hogy azt mondhassuk 
be van fásitva a halár, nincsen egy 
kicsiny tanya sem, ahol megfelelő 
mennyiségű fa ne volna. De ez az 
elvitathatatlan nagy érdek nem 
vdnja maga után azt a következ-
ményt, hogy a városnak rá kelljen 
fizetnie a haszon kertészetre, még-
kevésbbé azt, hogv köllséges üze-
mel feutartsunk minden jövedelem 
nélkül. Kétségtelen valóság, hogv 
üzletet csak üzleti mozgékonyság-
gal lehet folytatni s a városi ha-
szon kertészetet csak úgy lehet jö-
vedelmezővé temmi, ha üzletsze 
rűen és nem közigazgatásilag ke-
zeljük. 

Kertészetről szólván figyelmünk 
odafordul a városi fásítás felé. Lé-
nyeges és fontos kérdés ez. Jelentő-
ségesebb, mint aminőnek általán 
véve gondolják. A magunk részé-
ről azt az álláspontot képviseljük, 
hogy a városnak ebben a kérdés-
ben arra kell törekednie, hogy mi-
nél nagyobb mennyiségű haszonfát 
ültettessen ki. Az eperfa túlságos 

tenyésztése semmi célt nem szol-
gál. A mi népünk nem fanyalodik 
rá a selyem bogár tenyésztésre s 
ha a fásítással jövedelmet akarunk 
biztosítani két féle fát kel ültet-
nünk, egyik az akác. a másik a 
hárfa. Ha megállapított és rendsze-
res fásítást követünk másfél évtized 
alatt a hivatalos helyiségek fűtésé-
hez szükséges tüzelőfa árának leg-
alább felerészét biztosithatjuk az 
eladott haszonfák árából, cpen ez-
ért a mi nézetünk szerint az el-
határozott fásítási programot to-
vább kell fejleszteni és szigorúbb 
védelemben részesíteni, mint eddig. 

Nagyon fontos kérdés vasútunk 
jobban való jövedelmeztetésének 
kérdése is. Nem áltatjuk magunkat 
azzal, hogy talán aranybányává le-
hetne átalakítani a mi vasútunkat. 
Erről szó sem lehet. A mi vasu-
tunk holt befektetés volt akkor is, 
amikor létesült, holt befektetés ma 
is és az marad az idők végezetéig, 
illetve addig, amig az állam kezébe 
át nem megy. Mindebből azonban 
nem következik az, hogy kísérletet 
ne tegyünk a jövedelmek fokozá-
sára úgy amiként az Orosháza »Szen-
tes—csongrádi vasút is tette a ta-
rifa emelésével. Annál fontosabb 
és meggondolandóbb ez a kérdés 
ma, mert hiába, állomásunkat ki 
kell bővíteni és bővítésnek egy bi-
zonyos, akármi kicsiny hányada is, 
bennünket terhel, mai pedig a mi 
vasutunk jövedelmei egyetlen fil-
lért nem birnak el, viszont a tarifa 
emelése nem jár semmiféle rizikó-
val, mert ez a vasút semmit nem 
szállít mást, csak azt, amit okvet-
lenül ezen a vonalon kell továbbí-
tani, vagy idehozni. 

Íme néhány kérdés röviden 
fejtegetve. Mind olvan, ami érde-
mes arra, hogy gondolkozzunk róla. 
Vannak más kérdések is, fontosak 
körülményesebbek, de azokról egy 
rövid cikk keretében nem igen le-
het szólani — s mi tulajdonképen 
csak néhány megjegyzést akartunk 
tenni. 

Felhívás 
tanfolyam ismertetésre. 

A vármegyei közkórházban a vö-

röskereszt egylet által rendezendő ön-

kéntes betegápolónői tanfolyam célját 

programmját a következőkben ismer* 

tétjük : 

A magyar szent korona országainak 

vörös-kereszt egylete által rendszereii-
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teli önkénles betegápolónői tanfolyamok 

célja önkéntesen jelentkező hölgyeket a 

betegápolásban annyira kiképezni, hogy 

háború esetén a hadsereg sebesültjeit 

vagy a háborúban megbetegedett kato-

náit ápolásba vehessék. A tanfolyamok 

hat hétig tartanak, díjtalanok. A tanfo-

lyamokon résztvevők számát minden tan-

folyam rendezője határozza meg. 

A tanitás hetenkint öt napon tör-

ténik. Csütörtök és vasárnap, valamint 

a közbeeső ünnepnapokon a tanitás 

szünetel. 

A tanitás reggel 9 órakor veszi kez-

detét, a mikor minden tanuló a főápoló-

nőnél jelentkezik és arra az osztályra 

vonul, a melyre a gyakorlati tanitás cél-

jából be van osztva és a mélyen részt 

a betegek ápolásában. 

Délelőtt a tanfolyam rendezője ál-

tal meghatározandó órában a kórház 

egyik orvosa a mellékelt tanterv szerint 

gyakorlati bemutatásokkal egybekötött 

előadást tart s begyakorolja a tanulókat 

a betegápolási fogásokba és teendőkbe. 

Az előadás bevégeztével a tanulók részt-

vesznek az ételkiosztásban; annak be-

fejeztével a reggeli tanitás veget ér és a 

tanulók ebédre visszatérnek családjuk 

körébe. 

Minden tanitási napon délután a 

kórház egyik megbizott orvosa a mel-

lékelt tanterv szerint elméleti előadást 

tart az emberi test bonctauából, életta-

nából, a leggyakoribb betegségekről, a 

sebfertőzésekről, a betegápolás szabálya-

iról, és az életmentésről. Kívánatos, hogy 

a délelőtti gyakorlati, úgymint a dél-

utáni elméleti előadásokon a tanfolyam 

hallgatóin kívül a tanfolyamot tartó kor-

ház ápoló személyzete is részt vegyen. 

A délelőtti tanításon és kortermi 

szolgálatban a tanulók egyszerű ruhában 

jelenjenek meg, amely fölé az egész ru-

hát befedő, egységes szabás szerint ké-

szült fehér vászonruhát vesznek fel. Ez 

a munkaruha minden tanulónak a sajat 

tulajdona, azt a tanfolyam végével ha-

zaviszi és a tervezett ismétlő és tovább-

képző tanfolyamokon vagy háború ese-

tén a betegápolás közben ismét hasz-

nalja. Miután naponként kimosandó, be-

lőle legalább 3 darabra van mindekinek 

szüksége. 

Éjjeli inspekciót egy gyakorlott kór-

házi ápolónő mellé beosztva csak az a 

tanuló tart, aki erre önként jelentkezik. 

A tanulók a tanfolyam megkezdé-

sekor a tanító orvosok titkait, amelyek-

nek esetleg a gyakorlati tanitás közben 

tudomására jutnak, el nem árulják. 

Ila valamelyik tanuló gátolva van a 

megjelenésben, azt a főápolónőnek be-

jelenteni, aki arról a tanfolyam vezető 

orvosának jelentést tesz. 

A tanfolyam befejeztével a tanulók 

a tanitó orvosok és a vörös-kereszt egye-

sület egyik megbízottja előtt vizsgát tesz-

nek, arról bizonyítványt kapnak és Ma-

gyar Vöröskereszt Egyesületi önkéntes 

betegápolónői cimet nyernek. Megkapjak 

továbbá a vöröskereszt jelvényt viselő 

karszalagot és az ajánlati lapot, amelyen 

fel van tüntetve azon kórház, amelybe 

háború esetén mindegyikük befog hi-

vatni és a szolgálat, a melyet ott telje-

síteni hivatva lesz. 

Ezen jelvények átadása és az ön-

kéntes ápolónők felavatása a tanfolya-

mot rendező vörös-keresz liókegylet, 

illetve választmány ünnepélyes ülésén 

történik, a melyre a nagyközönség is 

meghívandó. Itt az elnök é" a tanfolya-

mot rendező kórházi orvosnak lelkesítő 

beszéd után a jelöltek fogadalmat tesz-

nek arra, hogy ha egészségük és családi 

körülményeik engedik, a magyar vörös-

kereszt felszólítása idején az évenkint 

megtartandó ellenőrzési szemlén, háború 

esetén pedig a lakóhelyükön levő és az 

ajánlati lapokon már előre feltüntetett 

kórházban megjelennek és ott, a míg 

rájuk szükség lesz, díjtalanul, hazafiság-

ból betegápolói szolgálatot fognak tel-

jesíteni. 

Ez a szolgálat teljesen önkéntes, 

annak teljesítésére még háború esetén 

sem lehet kényszeríteni senkit sem és 

ennélfogva arra sem lehet kötelezni 

senkit, hogy olyan szolgalatot teljesítsen, 

amelyre vállalKOzni nem akar, vagy pe-

dig, hogy lakóhelyén kivül teljesítsen 

szolgálatot. A tanfolyamra folyó hó 25-ig 

lehet jelentkezni dr. Himély Dezső igaz-

gató-íőorvosnál a vármegyei közkór-

házban. 

A tanfolyam május 1 én kezdődik. 

HÍREK 
Szentes , 1914. áp r i l i s hó 22 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 
Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

— Külterületi istenitisztelet. Pap Lajos re-
I formátus körlelkész f. hó 26-án, vasár-
1 nap délelőtt, í) órakor az eperjesszéli 

állami elemi iskolánál istenitiszteletet 
tart az ott lakó híveknek. 

— A szavazó polgárok vizsgája. Az uj vá-
| l&sztás intézkedik arról, hogy akiknek 
I bizonyítványa nincs s kétséges, hogy 

irni és olvasni tud-e, azok május havá-
ban egy vegyes Lizottság előtt vizsgát 
tehessenek az irás és és olvasás tudo-
mányából, ha szavazatukat gyakorolni 
óhajtják. Ez a bizottság az idén május 
havában, azontúl pedig mindig február 
havában fogják megtartani a vizsgála-
tokat. E bizottságnak tagjai fele részben 
tanügyi férfiak lesznek. Az érdekeltek 
jól teszik, ha már előre készülnek a 
komoly vizsgálatra. 

— Alakuló 4 8 - a s Népkör. A harmadik ke-
rület negyvennyolcas érzelmű hivei egy 
harmadik 48-as népkört akarnak alakí-
tani, melynek alakuló közgyűlése /'. /¡ó 
20-ún lesi a Berkovics íélu vendéglőben. 
Ezen alakuló közgyűlésre felhívjuk ol-
yasóink figyelmét 

— A szárnyas egér hasznos volta. A nagy-
mérvű hasznossága mellett épen nem 
kártékony denevérnek pusztítása na îy 

oktalanság volna még akkor is, ha azok 
valamely épületben tulelszaporodlak 
volnt is; nem kell azokat leöldösni, 
legfeljebb bejáróhelyeket kell elzárni. A 
farepedésekbe vagy pincékben ezen ál-
latkákat nappal össze lehet fogdosni 
minden félelem nélkül és el lehet távo-
lítani. Megölni, elpusztítani egyenesen 
vétekvolna kertészeti, erdő- és mező-
gazdasági szempontból is, mert ezen 
állatok roppant mennyiségű kártékony 
éjjeli rovart, ¡lepkét, bogarat, darazsat 
és cserebogarat fogdosnak el s semmi-
sítenek meg, amelyek a kerti s egyéb 
gazdasági növényéletre nézve negyon is 
veszedelmesek. Vétkezik önmaga ellen, 
aki üldözi a denevéreket vagy pláne el-
fogja s agyon kínozza, kiszegezi eleve-
nen ajtókra stb.-re s ott hagyja éhen 
pusztulni csupán azért, mert ellenszen-
ves testformája van. Mesébe való beszéd 
az, hogy hajba ragad. Csapong, röpköd 
estétől szürkületig a levegőben, hogy a 
káros rovarokat elfoghassa s azzal táp-
lálkozzék. Nagyon is hasznos állat, tel-
jes kíméletet érdemel. 

— Cigányzenével. „A fekete banda" cinifi 
szenzációs dráma, ma kerül bemutatásra 
a Szentesi Tudományos Mozgószinház-
ban. Ezen sláger darab egész elejétől 
végig leköti a figyelmét a nézőközön-
ségnek. Igaz, hogy a Tudományos Moz-
gószinház nap-nap után értékesebbnél 
értékesebb darabokat ad le és ezért a 
közönség is hálás, mert minden alka-
lommal telt ház előtt játsza le képeit. A 
mai gazdag és tanulságos műsorra fel-
hívjuk a t. olvasóink figyelmét. — Leg-
közelebb Göre Gábor az ő Durbincs só-
gorával, Kátsa cigány kíséretével meg-
érkeznek és előadást tartanak. 

— Dalest. A »Vásárhelyi Iparos 1)» 
loskör« április 26-án este a Színházte-
remben dalestét rendez. A daleste mű-

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 
T E N G E R I b A R f l 

és 

Á R P A D A R A 

a legjutányosabb áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 
finom tejes és vajas fthér 

S Ü T E H É N Y E K 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
."Npró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. rv^gtekint-
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 

ELSŐ SZENTES I KENYÉRGYÁR 

RÉSZV TÁRS . 

Dorogi Zsigmond SZEMESEN 
II., Bercsényi-út 

l/a szám. szállító 
k é r i » «». c . » f l i á a t i n m ó k ö s ö n » « » « , k k í y c m | i ) í r t f ' < » £ » N » l . 
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sora a következő: Dalünnepen, előadja 
a dalárda; Zongoraszóló, előadja Meák 
Gyula ; Findal, előadja a dalárda M »-
gyar dalok, Előadja Darabos Lajos-
dal egyveleg, Himnusz az éghez, Muoyar 
király himnusz, előadja a dalárda. — 
helyárak a rendes sziuhá/.i helyárak. 

— M i l y e n halakat s z a b a d árus í tan i ? a ha-
lászati törvény nyilt vizek.> •,» való ha-
láizatra a kővetkező tilalmakat állapítja 
meg: April J-től junius 15-ig tilalom alá 
esik a fogassüllő, kecsege, kősüllő, márna, 
sőreg, szinlok, tetemes tok, viza. Április 
1-től július 15 ig fi ponty (potyka). Áp-
rilis 1-től május 15-ig a rák. Ezen ti-
lalmi idők alatt a fölsorolt halfalyokat 
nyilt vizekben fogni nem szabad, ,vrusi-
tani csupán tilalmi idő előtt, vagy zárt-
vizekben fogottakat szabad. Aid a tila-
lom alá eső halfajokat szállítani akarja, 
a származási helye szerint illetékes köz-
ségi előljárósági bélyegfelen bizonyít-
vánnyal kötelei igazolni, hogy a szál-
lított halat vagy a tilalmi i d ő előtt, vagy 
zárt vizből fogta. Aki ily bizonyítvány 
nélkül szállít a fent fölsorolt halfajokból, 
azt 50 koronáig terjedő pénzbüntetés-
sel büntetik és a halat elkobozzák. 

— Urán ia . Az Uránia Társaság va-
sárnap délután tartja utolsó tavaszi elő-
adását, bemutatván: »A jókedv biro-
dalma« című 3 felvonános darabol, 20) 
színesen vetitett képpel és 8 mozgókép-
pel. — Jegyek Bányai J. utóda üzletében 
valthatók előre. 

— Jók közü l negyük a leg jobbat . Az arató, 
fűkaszaló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricái négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengeres csapigyu valódi Deering-
féle gépelj tanon» a legjobbnak és igya 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tü-
kör-ekék) mindennemű talajmivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 
minőségben j u t ányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-uícu 1 sz. — Ugyanott Ture-
nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-
lőfedő) fedósek jutányosán vállaltatnak. 

— A ' ? ü r ! e t t n a z a s s á g m ' a f t Baksity Já-
nos 2i eves, s/.egedi géplakatos egy sze-
gény mosónő leányát akarta feleségül 
venni. Szülei azonban, kik jómódú em-
berek, ellenezték, hogy a fiuk szegény 
leányt vegyen feleségül. Ezen való el-
keseredésében Baksity hétfőn este otthon 
bezárkózott s szülei távollétében egy 
revolverrel mellbelőtte magát. Életve-
szélyes sérülésekkel vitték a kórházba. 

Szentes város katoraügyosztályától. 
375—-kü. 1911 szám. 

Koszöae ln / i l ván i tás . 

Mindazon rokon, jóbarál és 
ismerősöknek, kik 

id. Depszer Károlynak, 
f. hó 19-én tartoll véglisztes-
ségtételén megjelenni szívesek 
voltak — ezúton is hálás kö-
szönetét fejezi ki: 

Szeutes, 1914. ápril. 21-én. 

2 Gy2s/d g Család 

Hirdetmény. 
Az 1893, 189 és 1801 évben szü-

lheti állitáskötclesek IV,\ rozá* :> a f 
evi május hó 28, 2!), ül», és unii. hó 2 
napjain fog megtartatni, és pedrg: 

Az 189:* évl)en született állitásköte-
lesek közül (1 korosztály) az 1-160 sors-
szamig felvett újoncok részére május hó 
28-an. 

Az 1893 évben születelt 161—317 
sorsszámig felvett újoncok részére (1 
korosztály) május hó 29-én. 

Az 1892 évben született állitásköte-
esek (II-ik korosztály) részére május 

hó 30-án. 

Az 1891. évben született állítás kö-
telesek (3-ik korosztály) részére junius 
hó 2-án. 

Az önként belépni kivánó ifjak 
junius hó 2 án vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodó azon állitáskötelesek, akik 
itteni soroztatásukat kérelmezték, serre 
engedélyt kaptak, junius hó 2-án kerül-
nek sor alá. 

Azon apák, kik fiaikat, mint csa-
lád fen tartót póttartalékba helyezni ké-
rik, és meg 65 életévét be nem töltöt-
ték azon napon kerülnek orvosi vizs-
galatra, amely napon felmenteni kért 
liuk. Általában a keresetképességük meg-
áll.pitasa végeit megvizsgálandók azon 
napon vizsgaitatnak meg, amikor fel-
menteni kért hozzátartozóik. 

Felhívom a sorozás alá kerülő 
állitas köteleseket, hogy a jelzett napo-
kon reggel 7 órakor pontosan, tisztán je-
lenjenek meg az új városháza első emelet 
55 szú ni alatti helyise gében, mert különben 
mint katonaszökevények fognak tekintetni es 
szigorúan büntettetni. 

Felhívom azon álli'ásköteles ifja-
kat akiknek akár mint családfenntartó, 
— öröklött mezei ingatlanság tulajdo-
nosa, pap, papjelölt a póttartalékban 
helyeztetésre van igényük, igényükéi le-
hetőleg a fősorozás előtt jelentsék be a 
városi katonaügyvezetőné 1. 

Felhívom továbbá az egyévi és két-
évi önkéntes jelölteket, hogy kedvezmé-
nyi kérvényüket szintén a fősorozásig, 
de legkésőbb a fősorozás napján nyújt-
sák be, mert különben a kedvezményi 
kérvények benyújtására előirt határidők 
be nem tartása, valamint általában a 
véderőről szóló törvényből folyó kötele-
zettségek elmulasztása ezen felhívás, 
vagy a törvény nem tudása állal nem 
menthető. 

Kelt Szentes, 1911 év április hó 14-én. 

Bugyi Aulai 
polgármesterhelyetlcs. 

Hirdetesek jutányos áron vi-
tetnek fel a kiadóhivatalban. 

Szentes város tanácsától 

3570-1914 sz. 

H i r d e t m é n y 
Szentes város tanácsa értesiti a 

jószágtartó közönséget, hogy a város tu-
lajdonát képező józsefszállási pusztára a 
évi május hó 5 én és hatodikán lesz a 
kihajlás. Tájékozásul tudomására hozzf, 
a közönségnek, hogy külön ökör gulya, 
ménes és heverő szarvasmarha gulya lesz . 
a pusztán artézi kut és kellő számú 
pajta van. A legelőbér a pásztorbérrel 
együtt egy ökör után 32 korona, egy ló 
után 32 korona, egy heverő szarvasmarha 
után 28 korona és egy egyéves csikó 
vagy borjú után 21 korona 34 fillér. 

Vidékieknek megengedtetik, hogy a 
legelőbért a kihajlás napján, a józsefszál-
lási központi i majorban a gazdasági 
tanácsnok kezéhez fizethessék. 

Ugyanez alkalommal tudomására 
hozza a tanács a gazdaközönségnek, hogy 
a józsefszállási birtokon lévő 92 kataszt-
rális hold luezerna 1914 évi nyári hasz-
nálatra május hó 8-án és 9-én a hely-
színen haszonbérbe fog adatni. 

Kqrft Szentes város tanácsának 1914 
április hó 16-án tartott üléséből. 

Dr. Mátéffij Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 
3753—1914 szám. 

Ménlőptóvizsgálati hirdetmény. 
Értesítem a ménlótulajdonosokat, 

hogy a köztenyésztésre szánt mének 
pótvizsgálata 1914 évi április hó 29-én 
délelőtt 10 órakor a városháza udvarán 
fog megtartatni. 

Szentes 1914 évi április hó 22. 

Dr. Mátéffy Fercncz 
polgármester. 

„A Budapes t i B ö l c s é s z e t t a n h a l l -
satók Seg i tö E g y e s ü l e t e t ^ ' 

B U D A P E S T , 
VIII, Múzeum-kArut 6 - 8 . sz. 

Tanárjelölteket vidékre neve-
lőknek, internátusi felügyelők-
nek, tanügyi kisegítőknek, ma-
gántitkároknak és bármely szak-

szerű munkák elvégzésére 

t l i J t a I a i i u I 
közvetít a t. nagyközönségnek 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMEBE! 

Kiadja : 
Vajda ö. Utóda Könyvnyomdája. 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o i c s o b b á r o n keszitek. ( J J 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vál lalatnál 
kedvez i fízetesi modozaiot nyuitok. — Tavaszi munkáknál megfelelő árenged-
mény. — Tájékozás és költségvetés di jtalan, levelező lap meghívásra 
házhoz m e ^ e k . ==== Tiszte lette l : 

F E J E S K Á R O L Y 
IV. ker, Sfammer S . -u ícza 20 . ácsmester. 

rrr\VT> Qj 

D r . F e n y v e s i J e n ő 
ügyvédi irodája 

Dózsa Béláné úrnő Báró Haruckcr-

iiIca (> számú házban (Sclixarc ke-

Ĥ  nyrrgyárral szemben) van. ty 

B Julius hó t tö? előfizetési dij egész évr̂  4 Kor., negyedévre I Korona, 



s i ó m . 

JUDOMÁNYOS MOZ6ÚSZIHHÁ7 
| Nagy Ferencz-utca 3. szim. j — 

Csütörtökön, 1914. ápríl 23 án d. u. 
fél 6 órakor mérsékelt, 8 órakor r e n -
des helyárak mellett a köietkezö 

képeket mutatja b e : | 

B f l N b f i 
szenzációs dráma 3 felvonásban. — 
— Cigányzene kísérettel. 

m H ű s o r : 

1. Tél a Bajor hegységben, term. 
2. Kgy különös levélszekrény, vigj. 
3. Trombitajel, cow boy dránia. 
4. Ellopott medvebőr, vígjáték. 

5 perc szünet. 
5—7. »A fekete banda« dráma 3 f. 
8 Polidor mint óriás, bohózat 

A hölgyek kéretnek a kalapot letenni 

Vasárnap nagy szenzációs műsor. 

Fejes Károly ácsmesternek 
az alsóréten Diószegi örö-

kösók-féle földből 7 hold 

kitűnő minőségű :—: 

l u e z e r n a f ö l d j e 
nyári használatra kiadó 

Értekezni lehet IV. Starn-

mer Sándor-u 20 sz. alatt 

a tulajdonossal. 

tt!^áTnewTfóM. 
Alsóréten Székely József gőz-

malmához közel 2 hold 8 éves, 2 
hold 3 éves here kiadó. Értekezni 
lehet I. Rákócy Ferenc-utca 5. sz. a 

Más vállalat miatt 
egy jóforgalmú fűszerüzlet házzal 

együtt I. ker., Klauzál-utca 9. szám alatt 
kedvező fizetési feltetelek mellett eladó. 
— Értekezhetni ugyanott: Blisi Jánossal 

S o ó s J ó z s e f 

III. kerület Vásárhelyi-utca 64. számú 
háza eladó, melyben ezidöszerint korcsma 
üzlet van. 5—1. 

Eladó föld 
Külső ecseren nagyon jó minőségű 

77 hold föld, melyből 8 hold vekerje is 
van, ami kitűnő herésnek való, tanya 
épületekkel igen olcsóért eladó. Alkut 
ehet kötni I. ker. Nagy Ferenc-útca 
Piactér) ifj. Fazekas Antallal. 

r 

K O I i l i A R I T -
Á I Ő I I l i I 1 1 I E Z 
k a u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbizios és időtálló, szagtalan 

fedél le m ez, jelenkor legjobb tetöfedillemeze. 
V É G T E L E N Ü L T A R T O S 

Régi zsindejtetők átfedésére kiválóan al-
kalmas. — Sem mázolni, sem mészlével 
o bekenni nem kell. o 

Szentesen kapható •: 

SUGÁR és VAPGA 
épités? vállalkozóknál. 

% 

W Olcsó! ^m oar* Olcsó! I 
I 

Bankkölcsönöket g 
folyósittatok ez idő szerint 

50 évre 6 százalékos, 65 évre & 
5 Kor. 70 fillér tők£ és Kamat törlesztéssel 
együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza űzethető. 

Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékleteb dij mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást adi iUK. llMVIIilgUMlüM iUI. y^ 

i f j . F A Z E K A S flNTflL g 
Bankölcsön iródája. W 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. Jfj 

Mfipístó Nagy József 
kajáni földjét felparcelázza, a még meg 
levő darabokra lehet előjegyezni, most 

ahogy van, bevetve. 

Nyomatott Vajda B. 

Fábián Tót Sándor és Eszter 
fábiáni tanyaföldjük a rajta levő 

épületekkel együtt sürgősen eladó. Ér-
tekezhetni a helyszínen 158. szám alatt. 

Nagyörvény-utca 44 , sz, 
ház, mely egy kisebb és egy nagyobb 
padolt szobából és egy kövezett kony-
hából a 11, eladó. Artézi kút bevezetve. 
160 nszöl terület. Értekezni lehet ugyanott 

Szentes város polgármesterétől. 

3220—1911 szám. 

hirdetmény. 
Felhívom mindazon tényleges szol-

gálatban álló katonák szüleit, illetve hoz-
zátartozóit, akik íiukat az aratási időre 
szabadságolni óhajtják, hogy értesítsék 
katonai Íiukat, illetve hozzátartozóikat, 
hogy az aratási időre szabadságidő en-
gedélyezése iránt Parancsnokságuknál 
kihallgatáson jelentkezzenek az aratási 
idő megkezdése előtt legalább egy hó-
nappal. 

Az aratási munkálatok megkezdé-
sének időpontjául junius hó 29 napját 
jelöltem meg a Parancsnokságnak. 

A szabadságolásra vonatkozólag bő-
vebh felvilágosítást a váron katona-
ügyvezető nyújt. 

Szentes, 1914 évi április hó 4. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

I. Tóth József-utca 53. sz, 
alatt egv 3 szobás nagy lakás mellékhe-

lyiségekkel és egy 3 szobás kisebb lakás 

szőlős kerttel április 24-től villany és 

vízvezetékkel kiadó. — Értekezni lehet 

I. ker., Farkas Mihályutca 2. szám alatt 

Varga Béniániin házánál. 3—1 

80 hold föld melyből 60 •07uoo nszgöl ki-

tűnő szántóföld, 13 400itw nszgöl kaszáló 

és legelő, (.)60 nszg tanyatelek, teljesen 

jókarban levő épületekkel kedve ő fize-

tési feltételek mellett holdanként 1 00 

nszgölével 5H) koronáért eladó. Alkut le-

het kötni f j . Fazekas Antal bankölcsön iro-

dájában, piactér, Nagy Ferenc házban 

Szentes varos polgármesterétől. 
2961-1914 szám, 

I B i r < l c t i i i c i i y # 
Közhírré teszem, hogy a királysági 

Népháznál folyó évi április hó 7-ikélől 
kezdődőleg minden kedden délután, — 
országos vásári megelőző kedden azon-
ban egész nap folyamán marhalevelek 
fognak kiadatni. 

Szentes 1914 évi április hó 

Dr. MátéfJy Ferenci 
polgármester. 

U.6da villanyerőre l,reude,eU k ö u y v a j d á j á b a n ' S 2 e u t e s e „ . 




